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Dannelsen i Produktionsskolen  
/Michael Bjergsø 

 

 Grundtvig og Kierkegaard er en levende arv – 

også i produktionsskolen anno 2016! 

Dannelse kan dække over flere ting og pege i 
forskellige retninger. Det kan nogle gange få et 
halvakademisk eller finkulturelt præg over sig – 
så bliver det noget med de finere luftlag eller 
kunst, man ikke helt forstår – eller det kan være 
ganske jordnært som gaflen i venstre hånd og 
kniven i højre. Det kan også pege i retning af for-
skellige grupper – de dannede over for de udan-
nede, det gode selskab over for det dårlige. 

Eksistens og fællesskab 

 Når vi på produktionsskolen taler om dannelse, 

peger vi ofte på den del af vores arv, der går i 

retning af højskolen. Hvad højskolens dannelse 

nærmere går ud på, får vi en antydning af, når 

Niels Højlund siger, at højskolen er ’et sted for 

besindelse på eksistens og fællesskab’. Eksistens 

og fællesskab… Jeg tror, at disse to bestemmelser 

også rammer ned i produktionsskolernes forstå-

else af og arbejde med dannelse. 

Først eksistens; det er noget med at begribe, at 
det, jeg laver på værkstedet har noget med mig 
at gøre, og faktisk har betydning for mig og i mit 
liv. På en produktionsskole kunne det indfanges i 
de dagligdags situationer, hvor man som værk-
stedslærer lykkes med at bringe nogle livserfarin-

ger i spil, der på en eller anden måde vækker 
noget i den unge; skaber nye horisonter, tanker, 
indsigt… 

Og hvad angår fællesskabet, så er det noget med, 
at jeg er en del af et større; både det nære fæl-
lesskab på skolen, og det større i historie, kultur 
osv. På produktionsskolen kunne det fx være, hvis 
man på morgenmødet taler om det, der sker i 
verden, hvad end det er situationen i Ukraine 
eller noget tættere på; eller det kunne være den 
daglige sang, hvor elevernes horisont åbnes for 
en fælles sangtradition. Altså, dannelse som at 
åbne eller udvide den unges bevidsthed for det 
samfund, han eller hun er en del af, både politisk, 
historisk og kulturelt, og at vække en bevidsthed 
om at han eller hun netop er en del af det alt 
sammen – at det faktisk har noget med mig at 
gøre, at det har betydning!  

Grundtvig og Kierkegaard 

Eksistens og fællesskab som nøgleord er også 

interessante på en anden måde, nemlig fordi de 

peger tilbage på to kæmper i dansk dannelseshi-

storie: På den ene side Grundtvig som den, der 

utrætteligt betonede fællesskabet og om nogen 

gjorde os danskere til et folk, og på den anden 

side Søren Kierkegaard som den, der vedblivende 

understregede eksistensens betydning for hin 

enkelte. 

Betyder det, at Grundtvig og Kierkegaard er en 
levende arv også i produktionsskolen anno 2016? 
Ja, det mener jeg faktisk godt, man kan sige. 
Grundtvigs betydning er vel nok den mest oplag-
te: Hans tanker om ’skolen for livet’, hvor me-
ningsløst terperi afløses af levende ord og samta-
le, blev realiseret i højskolebevægelsen, og vi ser 
os selv havende del i den arv. Hans insisteren på, 
at ånd og hånd hører sammen, er et andet løsen, 
der både giver mening og udleves i produktions-
skolen. Ånden som det, der rækker udover det 
enkelte menneske selv og videre til fællesskabet, 
folket og den sammenhæng, vi som mennesker er 
en del af. Og hånden, der er det konkrete menne-
skeliv, det praktiske og nære. Grundtvigs utrætte-
lige arbejde handlede netop om at sammenføje 
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hånden og ånden, fordi han i sin samtid fandt de 
to skilt ad: Almuen var hånden uden ånd, en 
enorm befolkningsgruppe uden sans for historie 
og sammenhæng, mens tidens spidser – fx de 
lærde og uddannede – var ånd uden hånd, ab-
strakte vrøvlehoveder uden sans for det konkrete 
menneskeliv. 

Selvom Kierkegaard levede på samme tid som 
Grundtvig – de gik begge omkring i København i 
midten af 1800-tallet – og udmærket vidste, 
hvem han var, gik Kierkegaards virke på mange 
måder i andre retninger end Grundtvigs. Hans 
dannelsesopgør koncentrerede sig i endnu højere 
grad imod det såkaldt dannede og lærde etablis-
sement – det elitære, hvor man som dannet net-
op ikke er som de udannede. Det gik Kierkegaard 
stærkt i rette med, idet han insisterede på eksi-
stensen – i en vis forstand i tråd med Grundtvigs 
tanke om ånden og hånden: Det elitære og snob-
bede er en overfladisk åndfuldhed, der i al sin 
udvendighed og sætten skel mellem mennesker 
afslører sig som åndløs. Nej, mener Kierkegaard, 
det allervigtigste er eksistensen og den opgave, 
der ligger i det at blive sig selv – og det rummer 
på én gang det konkrete menneskeliv og rækker 
udover dette. 

Tilegnelsens Problem 

Det er det, Kierkegaard sætter alt ind på at udfol-

de. En af de ting, der optager ham meget, er det, 

han kalder tilegnelsens problem, som vi også 

kender i vores pædagogiske verden: Nemlig at 

lige meget hvor vigtigt noget er, hvor relevant 

eller spændende noget er – hvis den unge ikke 

selv kan se, at det har noget med ham eller hen-

de at gøre, så kan det næsten være lige meget. At 

tage ansvar for sit eget liv, at træffe sine egne 

valg – det kræver jo netop, at man forstår betyd-

ningen; at det har noget med mig at gøre. 

Når det er et problem med denne tilegnelse, så er 
det, fordi det i sagens natur skal komme indefra. 
Det er noget, der interesserer Kierkegaard eks-
tremt meget: På den ene side dette eksistentielle, 
altså at forstå og tage alvorligt, at livet – mit liv – 
er uendeligt vigtigt. Og på den anden side vanske-

ligheden, at når forståelsen nødvendigvis må 
komme indefra, hvordan kan man da som men-
neske hjælpe et andet menneske til at forstå det 
– uden at det bliver min forståelse, der kommer 
til at gælde. 

Hvor Kierkegaard hele tiden har ’Hiin Enkelte’ for 
øje, taler Grundtvig i højere grad til et folk – men 
de er fælles om en stor sympati for det jævne 
menneske, som de på hver sin måde bringer til 
ære og værdighed. 

Både i henseende til at tilbyde en anden måde at 
lære på og i hele vores menneskesyn, kan pro-
duktionsskolernes virke ses i forlængelse af 
Grundtvig og Kierkegaards tanker. 

Fællesskab og eksistens 

Et af de steder, hvor de to står over for hinanden, 

er i synet på fællesskabet. For Grundtvig udfolder 

menneskelivet sig bedst i fællesskabet, mens 

Kierkegaard er mere skeptisk, når han betoner 

fællesskabets skyggesider: Fællesskabet er også 

der, hvor den enkeltes ansvar let fortoner sig i ’de 

andre’. I produktionsskolerne står fællesskabet 

stærkt, og det skal det blive ved med, men Kier-

kegaards eftertanke kan minde os om det ikke 

altid ukomplicerede forhold mellem individet og 

fællesskabet. Derfor fællesskab og eksistens. 

Udgangspunktet var dannelse, og indgangen var 
højskolens ord om eksistens og fællesskab. Hvad 
er så Kierkegaards og Grundtvigs arv til os i dag? 
Måske at dannelse sigter på noget andet og mere 
end kompetencer og målbeskrivelser. Dermed 
ikke sagt, at vi ikke skal give de unge kompeten-
cer og arbejde målrettet med det. Men vores 
unge mennesker skal også gerne have en ide om, 
hvem de er, og hvilken sammenhæng de indgår i. 
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